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Кент Логсдон, Эллен Жермен, Александр Билинкис и
Сержиу Продан на открытии Еврейского музея в Оргееве

Ольга Сивак, зав. отд. ин. лит.,Ольга Сивак, зав. отд. ин. лит.,
Еврейская библиотека Еврейская библиотека «И.Мангер»«И.Мангер»

Памятник жертвам Холокоста в Оргееве



C H I Ș I N Ă U L  M E M O R I A LC H I Ș I N Ă U L  M E M O R I A LC H I Ș I N Ă U L  M E M O R I A L
2
DIMINEAȚA CAPITALEI | EDIȚIA 6 | MARTIE 2023 УТРО СТОЛИЦЫ | ВЫПУСК 6 | МАРТ 2023

«Беглецы из Освенцима» о
Вальтере Розенберге и
Альфреде Ветцлере, един-
ственных, кому удалось
бежать из концлагеря и чьи
свидетельства спасли от
депортации 200 тысяч вен-
герских евреев;

    Традиционно, на блоге Ebraika,
под рубрикой «Холокост: судьбы,
события, память», была разме-
щена информация из электро-
нных ресурсов:

Для участников «Хэсэд
„Иегуда”» и для членов RVC
были подготовлены видео-
презентации «Холокост в
Молдове» и «История киши-
нёвского гетто», а также
библиографический обзор
«Фрагменты памяти. Вос-
поминания о Холокосте».

Также библиотека приняла
участие в презентации выс-
тавки «Raze de lumină. Soarta
femeii evreice în anii Holo-
caustului» (Лучи света. Судьба
еврейской женщины в годы
Холокоста), которая была
развёрнута в Национальной
Библиотеке Республики Мол-
дова.

Ребятам из Центра «Безо-
пасное пространство для
мам и детей» (беженцев из
Украины) была представлена
презентация в формате
PowerPoint «Анна Франк. Де-
вочка, которой всегда 15…», а
для малышей из еврейского
детского сада – час рассказа
по книге Дж. Гасттфелда
«Дерево во дворе. Взгляд из
окна Анны Франк».

Анжела Борш, зав. отд. обсл.,Анжела Борш, зав. отд. обсл.,
Еврейская библиотека «И.Мангер»Еврейская библиотека «И.Мангер»

Беседа «Holocaust. Istorie și avertisment» 
(Холокост: история и предупреждение)

Эдит Пиаф с заключёнными концлагеря

Вальтер Розенберг и Альфред Ветцлер

«Юзеф Шляйфштайн: маль-
чик, выживший в аду Бухен-
вальда», о прототипе глав-
ного героя фильма режиссера
Роберто Бениньи «Жизнь
прекрасна»; 

Юзеф Янек Шляйфштайн

«Музыка, спасающая жизнь», о
французской певице Эдит
Пиаф, которая во время войны
спасала евреев и виртуальный
обзор литературы «Шоа. Книги
о Холокосте на нем. языке».

Презентация «Холокост в Молдове»

Старшеклассникам лицея
им. М. Садовяну и сту-
дентам финансово-эконо-
мического колледжа была
предложена беседа «Holo-
caust. Istorie și avertisment»
(Холокост: история и
предупреждение).

Беседа «Кишиневское гетто»

Выставка «Raze de Lumină. Soarta femeii evreice în
anii Holocaustului»

Заключительным аккордом
прозвучала леция «Holocaust.
Tragedia evreilor Europei sec.
XX» (Холокост. Трагедия
европейского еврейства ХХ
в.), прочитанная в Доме
культуры в Анений Ной.

Леция «Holocaust. Tragedia evreilor Europei sec.
XX» (Холокост. Трагедия европейского

еврейства ХХ в.)

Час рассказа по книге Дж. Гасттфелда
«Дерево во дворе. Взгляд из окна Анны Франк»

Презентация «Анна Франк. Девочка, 
которой всегда 15…»
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      Născut într-o familie cu trei copii
(la mijloc), Iulian s-a simțit întot-
deauna protejat de sora mai mare cu
patru ani, lelea Alexandra, dar și
ocrotitorul mezinei Lidia. Cu o
vădită mândrie își reamintește „bri-
gadiru’ lelii”, căci așa îl dezmierda
sora Alexandra, episoadele copilăriei
legate de inițierile sale în arta dra-
matică: „Stabilesc (pentru mine)
momentul când am simțit farmecul
jocului actoricesc. Acasă, sora mai
mare, revine mereu și consideră că
am debutat «teatral» în clasa întâia,
când am înscenat, împreună cu o
colegă de clasă, dialogul «Racul și
broscuța». Eram cei mai mici din
clasă, nu aveam încă șapte ani
împliniți. Dar mi s-a întipărit o
scenă de mai înainte, când sora m-a
luat la școală (cred că nu de plăcere –
obligații). Era ședința nu mai
înțelegeam a cărui cerc artistic, dar
am reținut situația când colegii
surorii au manifestat curiozitatea și
pentru «înzestrarea mea artistică».
Aceasta m-a făcut diferit de ceilalți –
m-au cocoțat pe o bancă de clasă, de
unde, de sus, am recitat o poezie,
pentru care ispravă-spectacol cei «de
mai jos» au aplaudat” [2, p. 170].
     Viitorul   „folclorist   poet-drama-
turg-grafician-pictor-pescar-fotograf”
s-a aflat permanent în văzul lumii,
toate câte le făcea fiind elev, mărturi-
sește Iulian Filip: „jucam fotbal, dan-
sam, cântam, recitam, inclusiv urătura
la Sfântul Vasile și conocăria, de pe
cal, la nuntă, jucam teatru,  scriam  po-
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ezii și le prezentam în cenaclu și la
postul local de radio”, erau  pentru 
 că-i  plăceau  două  lucruri: scena și
vorbitul de bine, iar la Sofia, preci-
zează omul de cultură, „erau vorbiți
de bine sofienii care «făceau» mai
bine și mai deosebit decât alții toate
aceste lucruri pe care le-am încercat
și le-am îndrăgit” [3, p. 25].
 Aflarea în confreria mai multor
scene l-a determinat să îmbrățișeze
câteva „modele provocatoare de îm-
plinire”, dar despre acestea  ceva  mai

încolo sau la „întrebările de mai în-
colo”.
     E în firea lucrurilor, atunci când
încerci să vorbești despre un artist,
și nu doar pasionat de un anumit
gen de artă, dar, despre unul care
asemeni protagonistului nostru a
reușit să se afirme în mai multe
domenii, atunci, inevitabil, apare o
întrebare iscoditoare: de unde vine
atâta pasiune pentru muze. Iulian
Filip își alimentează rădăcinile
dintr-o familie cu bogate tradiții
etnofolclorice legate de străvechiul
și sacrul ritual al săpatului și îngri-
jitului fântânilor (atât străbunelul
Costache Filip, care a viețuit până la
105 ani, fântânar vestit până la 65 de
ani, cât și bunelul Timofte Filip și
tatăl Ion au muncit să dea lumină
izvoarelor) și muzical-literare: „La
distanța impresionantă de acei ani
«mititei» constat că îmi activam
receptoarele, antenele, mugurii în
casa noastră, care aducea a școală de
arte. Tata cânta în corul bisericii și
în cel al satului (cu care participa și
la festivaluri internaționale). Sora
mai mare, Alexandra, cânta întreg
repertoriul de cântece care a existat
vreodată în Sofia – avea memorie și
voce anume pentru această dragoste
de cântecul folcloric. Mama bocea, îi
plăcea să memorizeze bocete mai
deosebite și le repeta îndelung, une-
ori la cererea vecinelor noastre, care
veneau adeseori, ca să le dezghioace
tata vreo parabolă biblică mai sub-
tilă, apoi aduceau vorba de... bocetul
nurorii mortului de acum două săp-
tămâni, nevastă adusă în Sofia din
Bucovina, și se ajungea pe terenul
mamei...
     Iarna în casa noastră cu două fete
se instalau stativele, iar mama deve-
nea elementul nuclear – în jurul ei se
învârteau toți și toate, inclusiv șeză-
torile, în care se și lucra, dar și se
vorbea deosebit. Mai ales la șeză-
tori se remarcau cei cu vorbă aleasă,
deosebită, preponderent cu poante...
   Între neamuri, soțul surorii ma-
mei, naș Ion Lopotencu, era mai
înzestrat la urături și conăcării. Nu
aveau copii și își revărsau deficitul
de comunicare cu copiii asupra
noastră. Naș Ion și sora Alexandra
m-au detectat, cred, mai sensibil la
poezie, la «ziceri» mai spectaculoa-
se. Altfel nu s-ar fi lipit de mine
conăcăria și urătura de la naș Ion și
poeziile de la sora. Sora mă cocoța
pe scaun (scena!) să spun poezii, iar
naș Ion mă pregătea pentru cele mai
importante scene ale orațiilor folclo-
rice – cea de la Sfântul Vasile (pen-
tru urături) și cea de la nuntă (pentru
conăcar), călare pe cal” [1, p. 71]. Cu
timpul părinții au descoperit că po-
seda ureche muzicală și i-au procu-
rat un acordeon mic Hohner, apoi
unul ceva mai mare Firotti. După
clasa a  opta,  înțelegerea  lui  tata  cu
emisarii Școlii de Muzică „Ștefan
Neaga” urma să-l despartă de casa
părintească pentru a deveni muzi-
cian, însă bocetul mamei Ana a
anulat orice înțelegere („Intuisem că
cel mai dureros lucru pentru mama
ar fi «să mă duc pe lume»”) [1, p.
68]), nu și pasiunea pentru muzică,
regăsindu-se printre membrii or-
chestrei de estradă a școlii cu acor-
deonul Firotti... 
    Ispitind oarecum soarta, când era
prin clasa a II-a sau a III-a, a efectuat
„prima sa expediție folclorică” în
satul vecin Petreni, cocoțat pe inima
căruței alături de vecinica Aniuta
Nebojencu. Frumoasă experiență,
zice, Iulian Filip, chiar dacă nu a
reușit să perceapă până la urmă toate
detaliile unui ritual nupțial, căci de
unde avea să știe viitorul folclorist
că trebuie să cunoască din interior
fenomenul etnofolcloric? Or aceasta
ar fi însemnat să ia locul mirelui,
fapt inadmisibil pentru un elev la
școala primară.
    Revenim la itinerarul biografic al
protagonistului. Studiile gimnaziale
le face la Școala medie din  Sofia  în-

Ion din părțile Kirovogradului, profe-
sor, mama Vera, din Baraboi, prima
învățătoare a lui Liviu Damian), care a
devenit peste ani director al Liceului
român-italian „Dante Alighieri”. La
Uniunea Scriitorilor are loc prima
dezbatere literară pe marginea manus-
crisului de versuri „Ispita oglinzii”
între Liviu Damian („nașul” literar),
Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Mi-
hai Cimpoi, Ion Gheorghiță, Gheor-
ghe Chira.
     Peste un an este mobilizat într-o
unitate rachetară de pe lângă Moscova
(1971-1972). Tot atunci se naște fiul
Adrian. În perioada 1972-1974 își
continuă studiile de doctorat. După
prezentarea tezei de doctor „Teatrul
folcloric (popular)” este angajat în cali-
tate de colaborator științific în cadrul
aceluiași sector. Debutează editorial în
anul 1974 cu volumul de versuri „Ne-
împăcatul meșter”, dar adevăratul de-
but (remarca criticului Mihai Cimpoi)
îl va avea în 1977 cu placheta de ver-
suri „Cerul fântânilor”. Ulterior apar
volumele: placheta de versuri „Dialo-
guri primordiale” (1978), prima carte
de versuri pentru copii „Casa fiecă-
ruia” (1980), cartea „Cenușar-voinicul
și Cenușăreasa-mireasa” (1981). La 1
martie 1981 este montată și prezen-
tată prima piesă pentru copii „Moara
cu plăcinte” în regia lui Ilarion Stihi la
Teatrul Academic „A.S. Pușkin” (acum
Teatrul Național „Mihai Eminescu”).
    Activitatea științifică se desfășoară
prin lungi și incitante cercetări de te-
ren, unde contribuie la descoperirea
adevăraților promotori ai folclorului
autentic, prin redactarea articolelor de
specialitate și de popularizare, prin
participarea la diverse foruri academi-
ce. Publică, în colaborare cu colegul
Gheorghe Spataru, volumul „Teatru
popular” (1981) din cadrul corpusului
academic „Creația populară moldove-
nească”. Tot atunci se naște fiica Adri-
ana. 

IULIAN FILIP – scenele interferente ale devenirii și împlinirii

(continuare la p. 4)
Prima ieșire în lume, cu sora Alexandra, 1951

Formația de estradă a elevilor din Sofia, în
care a cântat Iulian, 1960

tre anii 1959-1970. După absolvirea
celor 11 clase „hrușcioviste”, este
admis la Facultatea de Fizică și
Matematică a Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți. Chiar dacă
era un student foarte capabil la cifre
și forțe cinetice, conștientizează
peste un an de facultate că lectura
poeziilor și a eseurilor sub masă, la
lecțiile de analiza matematică, geo-
metrie analitică, e un semn că trebu-
ie să sară din „acceleratul matema-
ticianului” și să susțină din nou
admiterea la Facultatea de Litere.  În 

Iulian între colegii de clasă (a XI-a), 1964

perioada studiilor universitare devi-
ne membru al cenaclului literar de
aici, condus de Ion Negură, unde se
implică hotărât în activitatea „pi-
cioarelor de vers și a rimelor”.
Începe să publice versuri la ziarul
studențesc „Pedagogul”, sub îndem-
nul lui Valeriu Senic, ca mai apoi
prin implicarea lui Ion Negură să fie
susținut și încurajat de poetul Liviu
Damian, care i-a făcut „botezul” în
„Cultura” din 14 februarie 1970. Se
afirmă plenar în toate manifestările
culturale studențești: serate literar-
artistice televizate cu faimoasele
competiții studențești TVC. Grație
acestor manifestări în scenă deschi-
să a fost remarcat de Mihai Cimpoi
și de Glebus Sainciuc, care i-au
devenit prieteni.

 După absolvirea facultății, prin
concursul lui Petru Zadnipru a fost
repartizat la revista „Nistru”, al cărei
redactor era Emilian Bucov. Dar
pentru că refuzase pe ultimul „să-l
răspundă la examene”, nu a acceptat,
și, într-un final de căutări și sugestii,
decide, să-și continue studiile post-
universitare la Sectorul Folclor al
Institutului de Limbă și Literatură al
Academiei de Științe din Chișinău.
În aceeași perioadă se înscrie în rân-
durile membrilor Cenaclului literar
„Luceafărul” de pe lângă ziarul „Ti-
nerimea Moldovei”. Se căsătorește
cu studenta de la Facultatea de Fizi-
că și Matematică (pe care o abando-
nase), Lilia Berezovschi, descenden-
ta unei  familii  de  intelectuali  (tatăl 

Cu Mihai Cimpoi în anul 1968 

  Peste doi ani apare volumul de
teatru popular „Primiți CĂLUȚUL?”
din colecția dedicată bibliotecii ele-
vului „Mărgăritare”, volum care va
ajunge ceva mai târziu „nodul gor-
dian” al disputelor „vigilenților” so-
vietici.
    Timp de 5 ani (1981-1985) se afir-
mă pe scena Televiziunii Naționale
fiind autorul și prezentatorul revistei
lunare televizate „Almanah literar”.

Între interpreții „Berzei” 
din Măcărești, Ungheni

Almanah literar cu Mihai Cimpoi

    În 1985 însumează 15 ani de acti-
vitate academică și, deziluzionat de
hărțuială scriptică și sistematică la
adresa culegerii de teatru popular
„Primiți CĂLUȚUL?” și a volumului
de teatru pentru copii „Facă-se voia
ta, Sfârlează!”, scrie cererea de „di-
vorț” cu Academia. Au urmat 5 ani
de activitate literară cu „statutul de
om de creație liber”, timp în care
apar: placheta de versuri „Unde ești?”
(1987); volumul de teatru pentru co-
pii „Colacul marele, frate bun cu soa-
rele” (muzică - Ion Dascăl,  1988),  iar

Iulian Filip alături de Ihil Șraibman și Rudolf Olișevskii
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10.00 – 17.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 17.00 Кинозал в библиотеке

11.30 – 12.30 Час рассказа

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

14.00 – 16.00 Рисование

10.00 – 17.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 17.00 Кинозал в библиотеке

11.00 – 14.00 Час сказки

11.00 – 12.00 
(четные дни) Лепка из глины

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

10.00 – 17.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 17.00 Кинозал в библиотеке

11.00 – 12.00
(нечетные дни) Лепка

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

11.30 – 12.30 Час рассказа

11.30 – 15.30 Видео-презентация

09.00 – 18.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 18.00 Кинозал в библиотеке

11.00 – 14.00 Час сказки

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

09.00 – 18.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 18.00 Кинозал в библиотеке

15.00 – 15.30 Спортивно-оздоровительные занятия

09.00 – 18.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 18.00 Кинозал в библиотеке

10.00 – 11.00 Психологический тренинг

10.00 – 12.00 Рисование

10.00 – 12.00 Творческая мастерская

11.00 – 14.00 Лепка

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

14.00 – 16.00 Рисование

15.00 – 15.30 Спортивно-оздоровительные занятия
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График работы кружков и творческих студий График работы кружков и творческих студий в библиотеке им. И. Мангера,в библиотеке им. И. Мангера,  
филиале Муниципальной Библиотеки «Богдан Петричейку–Хашдеу» для детей-беженцев из Украиныфилиале Муниципальной Библиотеки «Богдан Петричейку–Хашдеу» для детей-беженцев из Украины
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la „Moldova-film” – filmul cu desene
animate „Deșteptătoarele” după sce-
nariul poetului (1988); cartea „Budil-
niki” în traducere rusă la Asociația
„Kinoconțert” din Moscova (1989);
placheta de versuri „Cafea neagră”
(1989); cartea de poezii și cântece
pentru copii „Copăcel, copăcel”
(muzica - Anatol Chiriac, prezenta-
rea grafică – Lică Sainciuc, 1989);
cartea pentru copii în traducere rusă
„Kto cego hocet?” („Cine și ce vrea?”,
1990).
   Impulsionat de ideea proiectului
„Satul TREI IEZI” cu convingerea
conceptuală a realizării „Ogrăzii
Creangă”, acceptă funcția de șef al
Departamentului Cultură al Primă-
riei Chișinău. Cei 16 ani și 16 zile au
fost într-o continuă luptă pentru
proiectele dedicate, în primul rând,
copiilor, apoi inaugurărilor de bibli-
oteci, teatre, librării, școli, studiouri
și inițierilor de noi festivaluri, con-
cursuri, proiecte editoriale etc. Între
1992-1996 este coautor și prezenta-
tor TV al Emisiunii-concurs lunară
pentru copii „Cinel-cinel”.
    O realizarea esențială a activității
sale la pupitrul Departamentului
Cultură al Primăriei Chișinău a fost
implementarea în 1999 a Proiectului
cultural Academia Duminicală pen-
tru Copii şi Părinți „2 ore + 3 iezi”,
axat pe emisiunea televizată „2 ore cu
cei mai frumoși copii ai Chișinăului”
şi două reviste – săptămânalul televi-
zat și magazinul lunar „2 ore + 3
iezi”.
    Chiar dacă era implicat în rezol-
varea proiectelor artistice  pentru  al-

ții, nu abandonează și inițiativele
proprii. Astfel în 1991 are loc pre-
miera operei-rock „Miorița” la Teat-
rul „Ginta Latină”, pentru care poetul
a scris libretul; difuzarea producției
cinematografice de lung metraj
„Moara”, turnată de Studioul „Tele-
film-Chișinău” în baza piesei „Moara
cu plăcinte” (Iurie Darie în rolul
principal, regia - Elena Iliaș, 1991); în
1996 – premiera spectacolului „La
izvor” după piesa „Broasca cu sângele
rece” la Teatrul municipal de păpuși
„Guguță”; în 1998 – premiera spec-
tacolului „Da care-s sălbaticii?” la
Teatrul „Satiricus”, montarea specta-
colelor „Moara cu plăcinte” și „Albi-
na salvează lumina” la Teatrul „Gu-
guță”; 1999 – premierea spectacolu-
lui „Pâinică de la iepure” la Teatrul
„Guguță”; 2003 – premiera spectaco-
lului „Comoara tâlharului”.
   Apar publicațiile: placheta de ver-
suri „Fir de nisip” (1991); cartea pen-
tru copii „Deșteptătoarele” (la „Kino-
conțert” din Moscova, 1991); plache-
ta de catrene și desene „Dansul timi-
zilor” (1994); cartea bilingvă cu poe-
ziile lui Giacomo Leopardi și Giu-
sepe Ungaretti, traduse de Vasile Ro-
manciuc în colaborare cu Ludmila
Cojușco și Iulian Filip (1996); în căr-
ticică aparte poezia „Au vrut melcii
să se bată” (1996); romanul-divertis-
ment „Cobaiul nu triumfă” (1996);
volumul de poezie și grafică „Mergă-
torul” (Editura Uniunii Scriitorilor)
(1996); volumul de poezie și grafică
în limba maghiară „Mamut a hűtő-
zekrenųben [Mamutul din frigider]:
Versek es rajzok” (traducător în ma-
ghiară Dali Endre, Budapesta, 1997);
cartea pentru copii „Din neamul lui
Păcală” (colecția „Micile Americi”,
1997); antologia bilingvă româno-
franceză „Ecouri poetice din Basara-
bia (Moldova)/ Echos poétiques de
Bessarabie (Moldavie)” (traducere re-
alizată, sub conducerea lui Valeriu
Rusu, de Seminariul de traduceri
„Mihai Eminescu”  de  la  Universita-
tea din Provence, 1998); în carte
aparte poezia  „Vrei  să  crești  mare?”

(1998); cartea de poezie și grafică
„Semințele mărului oprit” (1998);
cartea pentru copii „Ruga iezilor cei
trei” (1998); volumul „Bibliografie
Iulian Filip” (1998); cartea-surpriză
„Plăcințele cu mărar/ Nucul cu o
singură nucă” (1999; a II-a ed., 2004;
a III-a ed., 2010; a IV-a ed., 2016);
volumul de versuri și grafică
„Amărâtele hărți” (2000); volumul
antologic „Căutarea păstorului”
(2001); volumul bilingv, româno-
francez „Un spin/ Une epine” (trad.
coord. de prof. Valeriu Rusu, 2003);
volumul „Foarfeca lui Urecheanu”
(2003); antologia „Poezia ACASĂ:
Poeți contemporani basarabeni”
(coalcăt. prof. Mihai Stan, 2003);
volumul de haikuuri „Cules-ales”
(2004); catalogul „30 de ani edito-
riali” (elab. de Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”, concepție originală
de prezentare a celor 69 de cărți ale
lui Iulian Filip, 2005); volumul de
publicistică „Când pe morți îi strâng
pantofii, cum e mersul celor vii?”
(2006).
     Dezamăgit de pasivitatea autorită-
ților municipale privind realizarea
proiectului „Satul TREI IEZI”, scrie
cerere și demisionează din funcția de
șef al Direcției Cultură a Chișinăului.
La Uniunea Scriitorilor din Moldova
președintele acad. Mihai Cimpoi îi
propune funcția administrativă de șef
al Departamentului „Căile Cărții”. În
această postură continuă proiectele
proprii, publicând: volumul de poezii
inedite „Elegia dramatica a golului”
(2007); volumul de dramaturgie
„Moara cu plăcinte” (2007); volumul
complex „Linii și cuvinte comuni-
cante. Declarații de dragoste” (2007);
volumul de proză „Fir întins” (2008);
volumul „Noroc polyglot” (2008); car-
tea de dialoguri „Răscrucea întâmplă-
rilor predestinate” (conlocutor Aure-
lian Dănilă, 2008); cartea-duplex  „Fii!/
Păjuriță pajură”  (2008); cartea de
poezii pentru copii „Rochița leneșă”
(2009; ed. a II-a, 2016); antologia de
autor „Luna-i una” (2009; ed. a II-a,
2011); volumul de  teatru  „Care-s  săl-

baticii?” (2010); antologia duplex de
poezie „Puținul (m)eu/ Urmele fru-
moase” (2010).
   În toamna lui 2010, susținut de
prietenii și colegii din mediul știin-
țific, revine la Academia de Științe a
Moldovei. Reia cu responsabilitate
activitatea asupra tezei de doctorat.
În 2011 publică monografia „Mira-
colul scenei în arta populară. Teatrul
popular din Basarabia și din Bucovi-
na de Nord: afirmarea dramaticului
și poetica sincretică”. Peste un an
susține teza de doctor în filologie,
specialitatea „Folcloristică”, cu tema
„Teatrul popular din Basarabia și din
Bucovina de Nord: afirmarea drama-
ticului și poetica sincretică” (2012).
Este desemnat responsabil de Secto-
rul de Folclor (2012-2017). Continuă
să-i apară: volumul de catrene, hai-
kuuri și desene „Cumpăna cucului”
(2011); volumul „101 poeme (O să
mai vin)” (2011); volumul de poezie a
obiceiurilor de iarnă „Să trăiți, să-
nfloriți” (volum de inaugurare a
colecției „Mărgăritare folclorice”,
2011); cartea „Pălăriuță oranj și lupul
din râpă” (2012); volumul de poezie
și grafică „De ce mă doare inima”
(colecția „Opera Omnia”, 2012);
ediția bilingvă româno-rusă „Târgo-
viște - Chișinău - Sanct-Petersburg”
(coalcăt. Mihai Stan, 2012); placheta
de versuri noi „Pentru întâlnirea cu
tine” (2013); volumul „Vorbitul de
bine la românii basarabeni (îngân-
durări iuliene)” (2013); volumul de
versuri „Amestec de timpuri” (2013);
cartea-pliant „Plăcințele cu mărar”
(colecția „Să crești mare”, 2013); vo-
lumul de poezii, cântece (în colabo-
rare cu opt compozitori), povești,
scenete și dialoguri „Urmele mele
frumoase” (2013); volumul de pro-
verbe „Bufnița nu clocește privighe-
tori” (colecția „Mărgăritare folclori-
ce”, 2013); volumul de poezii noi și
grafică „Pescuitul în apele mele”
(2014); volumul de teatru pentru co-
pii „Comoara tâlharului și Pălăriuță-
Oranj” (colecția „Teatru pentru co-
pii”, 2014); ediția bibliofilă „Amestec
de timpuri” (poezie) (colecția „Laurii
poeziei”, 2014); cărțile-petale de
catrene și desene „Strungă” (proiec-
tul de autor „Proiectele iuliene A4”,
2014), „Veac” (haikuuri și grafică),
„Acasă” (poezii pentru copii și gra-
fică), „Îmi place să fiu./ Îți place să
fii?” (poezii și grafică), „Cât Vieru ne-
a rămas?” (eseuri, fotografii și grafi-
că), „Cartea-n miez și-n rădăcină/
Cine duce-n mâini o carte e un om și
jumătate” (carte „valet” cu poezii,
pentru maturi și pentru copii, despre
carte și grafică), „Fii!/ Paznicul” (car-
te pliant, carte „valet”); „Compunem
poezii cu Iulian Filip” (carte pliant cu
învingătorii concursului revistei
„Alunelul”) (proiectul de autor „Pro-
iectele iuliene A4”, 2015); volumul de
poezii traduse (în 8 limbi) „Noroc
polyglot 2” (2015); placheta de poezii
noi și bagatele grafice „Portul din
poartă” (2015); volumul de proze
„Nuca lui Newton” (2016); biblio-
grafia „Iulian Filip între cărțile și
părțile sale” (Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, 2016); volumul de
poezie „ARIPI și RĂDĂCINI” (colec-
ția „Ediții critice”, 2016); volumul de
proze pentru copii „Pălăriuță Oranj îl
lecuiește pe Dumnezeu de răceală”
(colecția „Pe ulița copilăriei”, 2016);
volumul de poezii şi ilustrații pentru
copii „Şcoala de întrebări” (2017);
volumul de proze din ce în ce mai
scurte  „Moartea  împăcată  a  mamei
poetului care semăna tatălui” (2017);
antologia de poezii „Târgoviște-Chi-
șinău-Cernăuți. O triadă a liricii ro-
mânești” (coalcătuitor, autor, ilustra-
tor, 2017); volumul de ghicitori „Ci-
milică, cimilea” (colecția „Mărgărita-
re folclorice”, 2017); volumul de dia-
loguri „Iulian Filip: Balanța Vărsăto-
rului, vederea Mergătorului” (semna-
tă de Mariana Harjevschi, 2017); vo-
lumul omagial „Iulian Filip în scene
interferente” (colecția „Valori, para-
digme, personalităţi, interconexiuni 
 culturale”, 2018); antologia de texte
folclorice „Mai primiți Căluțul?” (co-
lecția „Mărgăritare folclorice”, 2018);
cartea de poezii pentru copii „Adrese
deștepte” (2018); volumul de poezii
„Somnul plin de pasageri” (colecția
„Antologia unui autor”, 2019); cartea

de sonete „Iubirea dată-n căutare”
(2019, ed. a II-a, 2023); volumul de
poezie „Forme fixe și libertăți”
(2020); proza pentru copii „Pâine de
la iepure” (2020, ed. a II-a, 2020, ed. a
III-a și a IV-a, 2022); cartea de poezii
noi pentru copii „La ce bun pe lume
floarea?” (colecția de autor „Provo-
cările iuliene A4”, 2020); cartea de
catrene, haikuuri și bagatele grafice
iuliene „Cucul la cumpănă” (colecția
de autor „Provocările iuliene A4”,
2020); cartea de catrene și bagatele
grafice „Dezastru” (colecția de autor
„Provocările iuliene A4”, 2021); car-
tea de haikuuri și bagatele grafice
„Lemn de foc” (colecția de autor
„Provocările iuliene A4”, 2021); volu-
mul de poezii pentru copii „Unde v-
ați pierdut, ștrengari?” (colecția „Pri-
ma mea bibliotecă”, 2021); volumul
selectiv de poezii iuliene „Cele mai
frumoase poezii” (Târgu-Mureș,
2021); volumul „O lună plină și o
lampă arsă: sonete” (Târgoviște,
2021); cartea de poezii „Împărțirea
frățească a muntelui și a plăcințelelor
cu mărar” (2022) etc.
     Pe parcursul anilor omagiatul
Iulian Filip s-a învrednicit de nume-
roase premii și distincții: 1980 – Pre-
miul pentru cea mai bună lucrare
literară dedicată copiilor pentru
piesa „Cenușar-voinicul și Cenușă-
reasa-mireasa”; 1993 – Maestru în
Artă; 1994 – Premiul „Ilie Gravorul”
pentru prezentarea grafică a volu-
mului de catrene și desene „Dansul
timizilor”; 1996 – Premiul „Simion
Florea Marian” al Academiei Româ-
ne pentru volumul „Cât îi Maramu-
reșul...”; 1998 – Medalia „Mihai Emi-
nescu”; 2010 –  Ordinul de Onoare;
2011 – includerea autorului cărții
pentru copii „Rochița leneșă” în Lista
de Onoare IBBY (Londra); 2012 –
Premiul „Ion Creangă” pentru în-
treaga operă dedicată copiilor la Sa-
lonul Internațional de Carte pentru
Copii și Tineri; Premiul Primăriei
Chișinău pentru volumul  „Să trăiți,
să-nfloriți!” (colecția „Mărgăritare
folclorice”); Marele Premiu pentru
dramaturgie la Concursul dramatur-
gilor UNITEM pentru piesa „Pălă-
riuță oranj și lupul din râpă”; 2013 –
Declararea anului 2013 „Anul Iulian
Filip” în raionul Drochia; Premiul
pentru proză oferit de revista „Con-
vorbiri Literare”; 2014 – Ordinul
Național „Serviciul Credincios” în
grad de „Ofițer”; 2015 – Premiul
„Eminescu” pentru poezie la Festiva-
lul Internațional de Literatură din
Drobeta - Turnu Severin; Cetățean
de Onoare al satului Sofia; Premiul
Ministerului Culturii pentru volu-
mul de teatru pentru copii „Comoara
tâlharului și Pălăriuță Oranj”; Cetă-
țean de Onoare al comunei George
Enescu, județul Botoșani (România),
împreună cu celebrii muzicieni basa-
rabeni Nicolae Botgros, Vasile Iovu,
Constantin Rusnac; 2017 – Premiul
„Constantin Stere” pentru literatură
al Ministerului Culturii pentru volu-
mul de proze „Nuca lui Newton”;
Premiul Național „GALEX” pentru
cel mai bun scriitor promotor al
cărții şi lecturii;  2018 – Medalia „Di-
mitrie Cantemir”; titlul de „Doctor
Honoris Cauza” al Institutului de
Științe Penale și Criminalistică Apli-
cată; brevetul și medalia „Steaua
Nordului”, oferite de Societatea Cul-
turală „Steaua Nordului” din Boto-
șani; 2023 – Medalia „Nicolae Mi-
lescu Spătarul”, decernată de Acade-
mia de Științe a Moldovei. În anul
2018, la decizia Ministerului Educa-
ției, Culturii și Cercetării, Concursul
Național „Limba noastră-i o comoa-
ră” a fost consacrat operei scriitoru-
lui Iulian Filip.
    Toate câte le-a reușit protagonistul
nostru se datorează îmbinării mai
multor scene interferente de deveni-
re-împlinire. Interferența scenelor
care conlucrează în activitatea lui Iu-
lian Filip nu se epuizează aici. Îi do-
rim maestrului ca aceste punți de co-
municare să se înmulțească, iar in-
spirația să se materializeze în noi
producții poligrafice.

Morar-prezentator la „Cinel-Cinel”
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